คู่มือการปฏิบัติงาน
งานติดตาม ประเมินผล และรายงานผล

นางสาวชนิดา แสวงคา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 งานติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
 งานประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ (สพฐ/
แผนปฏิบัติการประจาปีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/แผนพัฒนา
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน)
 งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนิน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 งานติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายการตรวจ
ราชการ

บทนำ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง วันที่ ๑๔
กันยายน ๒๕๕๓ ได้กาหนดอานาจหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ไว้ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัด
การศึกษา
๒. จั ดทานโยบายและแผนพั ฒ นาการศึกษาให้ ส อดคล้ องกับ นโยบาย มาตรฐานการศึกษา
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
๓. วิเคราะห์ การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร
งบประมาณ
๔. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้งบประมาณและผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและแผน
๕. ดาเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามค าสั่ งส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต ๑ ที่ ๒๗๒/๒๕๖๐
เรื่ อ ง แก้ ไขค าสั่ งการมอบหมายหน้ าที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบของข้ าราชการครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษ า
ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
นำงสำวชนิดำ แสวงคำ ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชานาญสูงในงานวิชาการ การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ตามมาตรฐาน
การกาหนดตาแหน่ง ดังนี้
๑. ศึกษา วิเคราะห์ การติดตามประเมินผลและรายงานด้านนโยบายการจัดการศึกษา
๒. การจัดทาแผนกากับติดตามตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
๓. การติดตามประเมินผลการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔. การรายงานแผนและผลการดาเนินงานตามที่ สพฐ.กาหนด
- การรายงานการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปี ปีละ ๒ ครั้ง (ของ สตผ.)
๕. การรายงานการจัดการศึกษาประจาปี ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯ
๖. การรายงานข้อมูล และแก้ไขข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Me
๖.๑ ข้อมูลพื้นฐานของสานักงาน
๖.๒ ข้อมูลบุคลากรในสานักงาน
๖.๓ คณะเครือข่าย E-Me

๖.๔ ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด
๖.๕ ข้อมูลอื่นที่ระบบกาหนด
๗. การติดตาม/ตรวจสอบการรายงานข้อมูลของสถานศึกษาในระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-MES
เกี่ยวกับการรายงานตามนโยบายของรัฐบาล/กระทรวง/สพฐ.
๘. การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
๘.๑ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
๘.๒ ผู้ตรวจราชการประจาเขตตรวจราชการที่ ๖
๘.๓ ผู้ตรวจราชการอื่น ๆ เช่น ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ
๙. พัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ

ชนิดา แสวงคา
ตุลาคม

สารบัญ
หน้า
โครงสร้างกลุ่มนโยบายและแผน

1

กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๓

งานติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบาย

๔

และกลยุทธ์ ของ สพฐ.
งานติดตามและรายงานผลดารดาเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ

๗

รายงานผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา

๙

การรายงานข้อมูล และแก้ไขข้อมูลระบบติดตาม และประเมินผล
อิเล็กทรอนิกส์ e-MES

๑๒

คู่มือการรายงาน e-MES

๑๖

ภาคผนวก

๒๓

กลุ่มนโยบายและแผน
งานธุรการ

 งานสารบรรณ
 งานประสานงานและให้บริการ
 งานจัดประชุมภายในกลุม่ นโยบายและแผน
 งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและ
แผน

งานข้อมูลสารสนเทศ

งานนโยบายและแผน

งานติดตาม ประเมินผล
และรายงานผล

 งานจัดทาแผนพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
 งานจัดทาแผนพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
 งานจัดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
 งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร






งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
งานจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
งานจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี
งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
 งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
 งานแผนการจัดชั้นเรียน
 งานติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตาม
นโยบายและกลยุทธ์
 งานประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและ
กลยุทธ์ (สพฐ/แผนปฏิบัติการประจาปีสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา/แผนพัฒนาการศึกษาขึ้น
พื้นฐาน)
 งานพัฒนาระบบการติด ประเมินผลและรายงาน
ผลการดาเนินของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
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โครงสร้างงานติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
งานติดตาม ประเมินผล
และรายงานผล
 งานติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์

 งานประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ (สพฐ/แผนปฏิบัติการ
ประจาปีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/แผนพัฒนาการศึกษาขึ้นพืน้ ฐาน)

 งานพัฒนาระบบการติด ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 งานติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ
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กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย

จัดทาแผน กากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและแผนกากับ ติดตาม

จัดทาเครื่องมือกากับติดตามและรายงานผลการดาเนินงานให้มีความ
ครอบคลุม ชัดเจน และสะดวกต่อการติดตามและรายงานผล
ของผู้เกี่ยวข้อง

เสนอข้อมูลการดาเนินงานตามแผนกากับติดตาม
ต่อผู้มีอานาจ

สรุป ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชนได้รับทราบ
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๑. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางการติดตามและรายงานผลการดาเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓. ขอบเขตของงาน มีดังนี้
๓.๑ การวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและกลยุทธ์
๓.๒ กาหนดแผนกากับ ติดตามการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
๓.๓ การจัดทาเครื่องมือการติดตามการดาเนินงาน
๓.๔ การจัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปี ตามนโยบายและกลยุทธ์

๔. คาจัดความ
การติดตาม หมายถึง กระบวนการของการวัดหรือการตรวจสอบที่ดาเนินการเป็นประจาหรือ
เป็นระยะ โดยการวัดและการตรวจสอบดังกล่าว ได้แก่ การวัดปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิตที่
เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาดาเนินงานตามแผน โดยทั่วไปมักติดตามในด้านการจัดหา การจัดการและการ
นาทรัพยากรของโครงการมาใช้ว่าเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในแผนและกาหนดการหรือไม่ วัตถุประสงค์
ของการติดตาม คือ ต้องการชี้ให้ เห็ นถึงสถานการณ์ ของโครงการให้ เร็ว ที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ ในเรื่อง
เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ หรือผลิตผลของโครงการเพื่อจะได้จัดการแก้ไข
ปรับปรุงสถานการณ์ต่าง ๆ ของโครงการที่เป็นไปทันท่วงที
การรายงาน คือ การกาหนด ระบุรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการดาเนินงานของบุคคลใน
หน่ วยงาน ซึ่งรายงานแต่ล ะประเภทนั้น ก็จะมีวิธีการนาเสนอที่แตกต่างกันออกไป รายงานจึงเป็ น
สิ่งจาเป็นและสาคัญในการบริหารงานและการที่จะเสนอการเขียนรายงานนั้นให้มีประสิทธิภาพ สามารถ
แสดงออกมาได้อย่างรวดเร็วนั้น ควรที่จะมีการวางแผนกาหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของแต่ละ
รายงานไว้ด้วย

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๕.๑ รับนโยบายการติดตามประเมินผลนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ.
๕.๒ ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ร ายละเอี ย ด นโยบาย กลยุ ท ธ์ และแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ข อง
กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.
๕.๓ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
๕.๔ แจ้งผู้รับผิดชอบการดาเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ.
๕.๕ ประชุมชี้แจง และทาความเข้าใจตามแผนการติดตาม
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๕.๖ ประสาน กากับ ติดตาม และจัดเก็บข้อมูลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ.
๕.๗ ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ ของข้อมูลแบบติดตาม
๕.๘ กรอกข้อมูลลงระบบ e-MES
๕.๙ ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการติดตามจาก สพฐ.
๕.๑๐ รับการตรวจติดตามจาก สพฐ.
๕.๑๑ ปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะติดตามจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามนโยบาย
และกลยุทธ์ สพฐ.
๕.๑๒ สรุปผลการดาเนินงาน/จัดทารายงานนาข้อมูลเข้าชี้แจงเพื่อนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.)

๖. กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๖.๑ นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖.๒ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

๗. ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน/ปฏิทินการปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน
รับนโยบายการติดตามประเมินผลนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ.
ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียด นโยบาย กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
แจ้งผู้รับผิดชอบการดาเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ.
ประชุมชี้แจง และทาความเข้าใจตามแผนการติดตาม
กรอกข้อมูลลงระบบ e-MES
ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการติดตามจาก สพฐ.
รับการตรวจติดตามจาก สพฐ.
ปรั บ ปรุ ง ตามข้ อ เสนอของคณะติ ด ตามจั ด ท ารายงานผลการ
ดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ.
สรุปผลการดาเนินงาน/จัดทารายงาน
นาข้อมูลเข้าชี้แจงเพื่อนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมกำรติดตำม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(ก.ต.ป.น.)

๘. แบบฟอร์มที่ใช้/ตัวอย่าง
- แบบติดตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. ประจาปีงบประมาณ

เวลาดาเนินการ
มีนาคม
เมษายน
กรกฎาคม
กรกฎาคม
กรกฎาคม
กรกฎาคม,ตุลาคม
กันยายน
กันยายน
กันยายน
ตุลาคม
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๙. วงจรการปฏิบัติงาน (Flow Chart) การติดตามประเมินและรายงานผลการ
ดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ.
นโยบายการติดตามประเมินผล
นโยบายและกลยุทธ์ สพฐ.

ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียด นโยบาย กลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการประจาปีของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.
ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียด นโยบาย กลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการประจาปีของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
แจ้งผู้รับผิดชอบการดาเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ.
ประชุมชี้แจง และทาความเข้าใจตามแผนการติดตาม
ประสาน กากับ ติดตาม และจัดเก็บข้อมูลการดาเนินงาน
ตามกลยุทธ์ สพฐ.

ตรวจสอบความ
ครบถ้วน สมบูรณ์
ของข้อมูลแบบ
ติดตาม

กรอกข้อมูลลงระบบ e-MES

ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการติดตามจาก สพฐ.

ปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะติดตามจัดทารายงานผลการดาเนินงานตาม
นโยบายและกลยุทธ์ สพฐ.

สรุปผลการดาเนินการ/จัดทารูปเล่ม นาเสนอต่อ กตปน.

ประสานแบบ
เป็ นทางการ/
ไม่เป็ นทางการ
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๑. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ

๒. วัตถุประสงค์
เพื่อชี้แจงนโยบาย ประสานงาน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การตรวจ ติดตาม
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

๓. ขอบเขตของงาน มีดังนี้
๓.๑ รับนโยบายการตรวจราชการประจาปีงบประมาณ
๓.๒ การจัดทารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

๔. คาจัดความ
การตรวจราชการ หมำยถึง ตรวจติดตำมผลเร่งรัดแนะนำสืบสวนสอบสวนสอบข้อเท็จจริง
สดั บ ตรั บ ฟั ง เหตุ ก ำรณ์ เสนอแนะติ ด ต่ อ ประสำนงำนตรวจเยี่ ย มหรื อ ด ำเนิ น กำรอื่ น ใดเพื่ อ ให้ ก ำร
ปฏิ บั ติ งำนของหน่ ว ยงำนของรั ฐ และเจ้ ำหน้ ำที่ ข องรัฐ สั ม ฤทธิ์ ผ ลตำมนโยบำยของรัฐ บำลและของ
กระทรวง

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๕.๑ รับนโยบายการตรวจราชการประจาปีงบประมาณ
๕.๒ วิเคราะห์แบบตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการ
๕.๓ แจ้งผู้เกี่ยวข้องตามประเด็นการตรวจราชการ
๕.๔ ประสำนแผนกำรติดตำม กำกับ นิเทศ และตรวจรำชกำร
๕.๕ ตรวจสอบควำมครบถ้วน สมบูรณ์ ตำมแบบตรวจรำชกำร
๕.๖ จัดทำรำยงำน/นำเสนอกำรตรวจรำชกำร

๖. กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๖.๑ ระเบียบ สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
๖.๒ นโยบายการตรวจราชการ
๖.๓ นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖.๔ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

๗. ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน/ปฏิทินการปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน
รับนโยบายการติดตามประเมินผลนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ.
วิเคราะห์แบบตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการ
แจ้งผู้เกี่ยวข้องตามประเด็นการตรวจราชการ

เวลาดาเนินการ
มกราคม,พฤษภาคม
กุมภาพันธ์,มิถุนายน
กุมภาพันธ์,มิถุนายน
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รายละเอียดงาน
ประสำนแผนกำรติดตำม กำกับ นิเทศ และตรวจรำชกำร
ตรวจสอบควำมครบถ้วน สมบูรณ์ ตำมแบบตรวจรำชกำร
จัดทำรำยงำน/นำเสนอกำรตรวจรำชกำร

เวลาดาเนินการ
มีนาคม,กรกฎาคม
มีนาคม,กรกฎาคม
กรกฎาคม-ตุลาคม

๘. แบบฟอร์มที่ใช้/ตัวอย่าง
- แบบตรวจราชการ กรณีปกติ ประจางบประมาณ

๙. วงจรการปฏิบัติงาน (Flow Chart) งานติดตามและรายงานดาเนินงานตาม
นโยบายการตรวจราชการ
รับนโยบายการตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ
วิเคราะห์แบบตรวจราชการตามประเด็น
การตรวจราชการ

แจ้งผู้เกี่ยวข้องตามประเด็นการตรวจราชการ
ประสำนแผนกำรติดตำม กำกับ นิเทศ และตรวจรำชกำร

ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์
ของข้อมูลแบบติดตาม

จัดทำรำยงำน/นำเสนอกำรตรวจรำชกำร

ประสานแบบ
เป็ นทางการ/
ไม่เป็ นทางการ
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๑. ชื่องาน (กระบวนงาน)
รายงานผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๒. วัตถุประสงค์
เพื่อรายงานผลการดาเนินงานประจาปีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๓. ขอบเขตของงาน มีดังนี้
๓.๑ ศึกษาสภาพการดาเนินงานประจาปีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓.๒ รายงานประจาปีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓.๓ การเผยแพร่ผลการดาเนินงานประจาปีของเขตพื้นที่

๔. คาจัดความ
การรายงาน คือ การกาหนด ระบุรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการดาเนินงานของบุคคลใน
หน่ วยงาน ซึ่งรายงานแต่ล ะประเภทนั้น ก็จะมีวิธีการนาเสนอที่แตกต่างกันออกไป รายงานจึงเป็ น
สิ่งจาเป็นและสาคัญในการบริหารงานและการที่จะเสนอการเขียนรายงานนั้นให้มีประสิทธิภาพ สามารถ
แสดงออกมาได้อย่างรวดเร็วนั้น ควรที่จะมีการวางแผนกาหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของแต่ละ
รายงานไว้ด้วย
การประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ ตลอดจนการ
พิจ ารณาผลสั มฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการนั้นๆ ว่ามีมากน้อยเพี ยงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ที่
กาหนดขึ้น จึงเป็นกระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของแผนงาน/โครงการ

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๕.๑ ศึกษาสภาพการดาเนินงาน โดยการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาตามนโยบายกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีของเขตพื้นที่
๕.๒ การแสวงหาแนวทาง วิธีการ กระบวนการ และนวัตกรรม ในการติดตามประเมินผลและ
รายงาน
๕.๓ วางแผนระบบการติดตามประเมินผลและรายงาน
๕.๓.๑ รวบรวมข้อมูลเท็จจริงต่าง ๆ
๕.๓.๒ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม สถานการณ์ภายในภายนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๕.๓.๓ ระบุปัญหาและความต้องการ
๕.๓.๔ กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการ
๕.๓.๕ กาหนดยุทธ์ วิธีการทางาน
๕.๔ กำรดำเนินงำนติดตำมประเมินผลและรำยงำน
๕.๔.๑ เชื่อมโยงกำรทำงำนทั้งแนวดิ่งและแนวรำย (ข้อมูลสำรสนเทศ,บุคคล,แผนงำน)
๕.๔.๒ กำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยตำมบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
๕.๔.๓ จัดทำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
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๕.๔.๔ กำหนดระยะเวลำและแผนงำนกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำน
๕.๔.๕ กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรให้คุ้มค่ำมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
๕.๕ จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปีของเขตพื้นที่
๕.๖ กำรเผยแพร่ผลกำรดำเนินงำนประจำปีของเขตพื้นที่

๖. กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

๗. ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน/ปฏิทินการปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน

เวลาดาเนินการ

ศึกษาสภาพการดาเนินงานโดยการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามนโยบายกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจาปีของเขตพื้นที่
การแสวงหาแนวทาง วิธีการ กระบวนการ และนวัตกรรม ในการ
ติดตามประเมินผลและรายงาน
วางแผนระบบการติดตามประเมินผลและรายงาน
๑. รวบรวมข้อมูลเท็จจริงต่าง ๆ
๒. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม สถานการณ์ภายในภายนอกสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
๓. ระบุปัญหาและความต้องการ
๔. ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายในการแก้ ปั ญ หาและ
ตอบสนองความต้องการ
๕. กาหนดยุทธ์ วิธีการทางาน
กำรดำเนินงำนติดตำมประเมินผลและรำยงำน
๑. เชื่อมโยงกำรทำงำนทั้งแนวดิ่งและแนวรำย (ข้อมูลสำรสนเทศ,
บุคคล,แผนงำน)
๒. กำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยตำมบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
๓. จัดทำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
๔. ก ำหนดระยะเวลำและแผนงำนกำรติด ตำมประเมิน ผลและ
รำยงำน
๕. กำรบริ ห ำรจั ด กำรทรั พ ยำกรให้ คุ้ ม ค่ ำ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและ
ประสิทธิผล
จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปีของเขตพื้นที่

๑ เดือน

กำรเผยแพร่ผลกำรดำเนินงำนประจำปีของเขตพื้นที่

๑ เดือน

๑ เดือน
๑ เดือน

๑ เดือน

๑ เดือน
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๘. แบบฟอร์มที่ใช้/ตัวอย่าง
- แบบตรวจราชการ กรณีปกติ ประจางบประมาณ

๙. วงจรการปฏิบัติงาน (Flow Chart) รายงานผลการดาเนินงานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษาสภาพผลการดาเนินงาน ด้ านการ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา

แสวงหาแนวทาง วิธีการ กระบวนการ และนวัตกรรม ใน
การติดตามประเมินผลและรายงาน

วางแผนระบบติดตาม
ประเมินผลและรายงาน

ดำเนินงำนติดตำมประเมินผลและรำยงำน

จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปีของเขตพื้นที่

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
ของเขตพื้นที่การศึกษา
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๑. ชื่องาน (กระบวนงาน)
การรายงานข้อมูล และแก้ไขข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (electronic
Monitoring and Evaluation System : e-MES : ระบบอีมี)

๒. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นฐานข้อมูลทั่วไปของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๓. ขอบเขตของงาน มีดังนี้
๓.๑ ข้อมูลพื้นฐานของสานักงาน
- ข้อมูลบุคลากรในสานักงาน
- คณะเครือข่าย
- ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด
๓.๒ ข้อมูลอื่นที่ระบบกาหนด
๓.๕.๑ รายงานความสาเร็จการก่อสร้างโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
๓.๕.๒ รายงานข้อมูลส่งเสริมให้ความรู้ จัดค่ายทักษะชีวิตและ To Be Number One
๓.๕.๓ รายงานประเมินรู้เรื่องการอ่าน (PISA ม.๑-ม.๓) ประจาปี
๓.๕.๔ รายงานประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ประจาปี

๔. คาจัดความ
การรายงาน คือ การกาหนด ระบุรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการดาเนินงานของบุคคลใน
หน่ วยงาน ซึ่งรายงานแต่ล ะประเภทนั้น ก็จะมีวิธีการนาเสนอที่แตกต่างกันออกไป รายงานจึงเป็ น
สิ่งจาเป็นและสาคัญในการบริหารงานและการที่จะเสนอการเขียนรายงานนั้นให้มีประสิทธิภาพ สามารถ
แสดงออกมาได้อย่างรวดเร็วนั้น ควรที่จะมีการวางแผนกาหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของแต่ละ
รายงานไว้ด้วย

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๕.๑ ข้อมูลพื้นฐานของสานักงาน
๑) รวบรวมข้อมูลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นเป็นปัจจุบัน
๒) เข้าระบบ e-MES เพื่อแก้ไขข้อมูลประจาปีให้เป็นปัจจุบัน
๕.๒ ข้อมูลอื่นที่ระบบกาหนด ได้แก่ รายงานความสาเร็จการก่อสร้างโรงเรียนดีใกล้บ้าน
(แม่เหล็ก) และรายงานข้อมูลส่งเสริมให้ความรู้ จัดค่ายทักษะชีวิตและ To Be Number One
๑) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดให้สานักงานเขตพื้นที่
กาหนดข้อมูล รูปแบบการรายงาน และระยะเวลา
๒) ประสานงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หรือ โรงเรียน ให้รายงานข้อมูล
๓) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
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๕.๓ รายงานประเมินรู้เรื่องการอ่าน (PISA ม.๑-ม.๓) ประจาปี และรายงานประเมิน
นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ประจาปี
๑) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาด าเนิ น การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาการเรี ย นการสอนภาษาไทยให้ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคนอ่านออกเขียนได้ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ขึ้นไป อ่านคล่องเขียน
คล่องและสื่อสารเข้าใจได้ รวมทั้งรายงานผลการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑-๖ ปี การศึกษา ผ่านระบบการติตามทาง อิเล็กทรอนิกส์( e-MES) ได้ดาเนินการรายงานผลการ
ประเมิน ดังนี้
- ภาคเรียนที่ ๑
ครั้งที่ ๑ รายงานผลการประเมินภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน
ครั้งที่ ๒ รายงานผลการประเมินภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม
- ภาคเรียนที่ ๒
ครั้งที่ ๑ รายงานผลการประเมินภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
ครั้งที่ ๒ รายงานผลการประเมินภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของปีถัดไป
๒) แจ้งโรงเรียนในสังกัด ให้เข้ากรอกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์(e-MES) ตามระยะเวลาที่กาหนด
๓) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

๖. กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

๗. ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน/ปฏิทินการปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน
ข้อมูลพื้นฐานของสานักงาน
- รวบรวมข้อมูลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็น
เป็นปัจจุบัน
- เข้าระบบ e-MES เพื่อแก้ไขข้อมูลประจาปีให้เป็น
ปัจจุบัน
ข้อมูลอื่นที่ระบบกาหนด ได้แก่ รายงานความสาเร็จการ
ก่อสร้างโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) และรายงานข้อมูลส่งเสริม
ให้ความรู้ จัดค่ายทักษะชีวิตและ To Be Number One

เวลาดาเนินการ
๑ เดือน
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รายละเอียดงาน
- ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ก าหนดให้
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก าหนดข้ อ มู ล รู ป แบบการรายงาน และ
ระยะเวลา
- ประสานงานกลุ่ มส่ งเสริ มการจั ดการศึ กษา หรือ โรงเรียน ให้
รายงานข้อมูล
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
รายงานประเมินรู้เรื่องการอ่าน (PISA ม.๑-ม.๓) ประจาปี และ
รายงานประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ประจาปี
- แจ้ ง โรงเรี ย นในสั ง กั ด ให้ เ ข้ า กรอกข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์(e-MES) ตามระยะเวลาที่กาหนด
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

๘. แบบฟอร์มที่ใช้/ตัวอย่าง
-

เวลาดาเนินการ
๑ วัน

๑ วัน
๑ สัปดาห์

๑ สัปดาห์
๑ สัปดาห์
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๙. วงจรการปฏิบัติงาน (Flow Chart) การรายงานข้อมูล และแก้ไขข้อมูลใน
ระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (electronic Monitoring and
Evaluation System : e-MES : ระบบอีมี)

ศึกษาหาข้อมูล ในระบบ

ประสานงานแจ้งกลุ่มหรือโรงเรียนในสังกัด ให้ดาเนินการ
กรอกข้อมูลในระบบ

ตรวจสอบความถูกต้ อง
ของข้ อมูล

รายงานผลการผลในระบบ

หากข้ อมูลผิด
ประสานงานให้
แก้ ไขข้ อมูล
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คู่มือการรายงาน e-MES
(ระบบติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงาน ตามนโยบาย โครงการและ
กิจกรรม สพฐ.)
๑. ใช้โปรแกรม เว็บบราวเซอร์ google Chrome ในการเข้าระบบ

๒. พิมพ์ในช่องค้นหาว่า “e-MES” จะปรากฏดังภาพ

คลิกเลือก eme2.obec.go.th
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๓. หลังจากที่เลือก เว็บไซต์อันแรก แล้วจะเข้ามาปรากฏดังภาพนี้ ให้เลือก ดังภาพ

เลือกภาคกลาง

๔. ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน
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๕. คลิกเข้าสู่ระบบ จะปรากฏหน้าจอดังภาพ
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คู่มือการรายงาน e-MES
รายงานประเมินนักเรียน ป.๑-๖ อ่าน
ออกเขียนได้
และรายงานประเมินรู้เรื่องการอ่าน
(PISA ม.๑-ม.๓)
ระบบติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามนโยบาย โครงการและกิ จ กรรม สพฐ.
electronic Monitoring and Evaluation System : e-MES : ระบบอีมี) หรือเรียกว่า ระบบ e-MES
เป็นระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ สานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สตผ.) พัฒ นาขึ้น เพื่อเป็น ช่องทางในการสื่อสาร และให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
รายงานข้อมูลผลการดาเนินงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยใช้ username และ password ของแต่ละ
โรงเรียน
ปี การศึกษา ๒๕๖๐ ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน กาหนดให้ ทุกโรงเรียน
รายงานผลการประเมินการอ่าน การเขียน พร้อมทั้งสาเหตุที่นักเรียน
ภาคเรียนที่ ๑
 ครั้งที่ ๑ รายงานผลภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
 ครั้งที่ ๒ รายงานผลภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
ภาคเรียนที่ ๒
 ครั้งที่ ๑ รายงานผลภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 ครั้งที่ ๒ รายงานผลภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
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ขั้นตอนการรายงาน
๑. ใช้โปรแกรม เว็บบราวเซอร์ google Chrome ในการเข้าระบบ

๒. พิมพ์ในช่องค้นหาว่า “e-MES” จะปรากฏดังภาพ

คลิกเลือก eme2.obec.go.th
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๓. หลังจากที่เลือก เว็บไซต์อันแรก แล้วจะเข้ามาปรากฏดังภาพนี้ ให้เลือก ดังภาพ

เลือกภาคกลาง

๔. ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน

๕. คลิกเข้าสู่ระบบ จะปรากฏหน้าจอดังภาพ
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๑. คลิกเลือก รายงาน

๘. คลิกเลือก ครั้งที่จะรายงาน ซึ่งจะจาแนกผลการประเมินเฉพาะนักเรียนปกติ
เท่านั้น

เลือกครัง้ ที่รายงาน
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ตัวอย่างการรายงาน

ตรวจสอบ : จานวนทั้งหมด จานวนนักเรียนทีบ่ กพร่องทางการเรียนรู้ และจานวนนักเรียน
ปกติจาแนกตามระดับการประเมินการอ่าน/เขียนได้ ให้ถูกต้องตรงความเป็นจริง

พร้อมทั้งกรอกข้อมูลการดาเนินการ หรือ หมายเหตุ (ถ้ามี) คลิก

บันทึก
จานวนนักเรียนปกติ – จานวน
การตรวจสอบ
เบื้องต้น

นักเรียนบกพร่อง = ผลรวมจานวน
นักเรียนทีม
่ ีผลการประเมินการอ่าน
= ผลรวมของผลการประเมินการเขียน
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ภาคผนวก
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คาสั่ง
มอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบ
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ที่

กลุ่มอานวยการ

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แก้ไขคาสั่งการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
เรียน รอง ผอ.สพป.สพ.๑ ,ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม, และบุคลากรในสังกัดทุกท่าน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ขอส่งคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ที่ ๒๗๒ /๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขคาสั่ง
การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และ
ลูกจ้างชั่วคราว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ในส่วนของกลุ่มนโยบาย
แลแผน มาเพื่อแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามคาสั่งดังแนบ

(นายจักรพรรดิ์ จิตมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
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คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ที่ ๒๗๒/๒๕๖๐
เรื่อง แก้ไขคาสั่งการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
.............................................

ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้มีคาสั่งสานักงานเขตพืน้ ที
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ที่ ๑๘/๒๕๖๐ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ มาเพื่อทราบและถือปฏิบตั ิแล้วนั้น
เนื่ อ งจาก กลุ่ ม นโยบายและแผน มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตั วบุ ค คลที่ ป ฏิ บั ติ งานในกลุ่ ม นโยบายและแผน
จึงขอแก้ไขการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต ๑ จึ งได้ จัด ท าคาสั่ งส านัก งานเขตพื้ น ที่ การศึก ษาประถมศึก ษาสุพ รรณบุ รี เขต ๑
เรื่อ ง แก้ ไขคาสั่ งการมอบหมายหน้ าที่ ความรับ ผิ ด ชอบของข้าราชการครู บุ ค ลากรทางการศึ กษา ลู กจ้างประจ า
และลูกจ้างชั่วคราว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ในส่วนของกลุ่มนโยบายและแผน
ขึ้นใหม่ ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายจักรพรรดิ์ จิตมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
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รายละเอียดการมอบหมายให้ปฏิบัติงานและกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ลู ก จ้ างประจ า และลู ก จ้ างชั่ ว คราว ในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ แนบท้ายคาสั่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต ๑ ที่ ๒๗๒/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
กลุ่มนโยบายและแผน
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ลงวันที่ ๑๔
กันยายน ๒๕๕๓ ได้กาหนดอานาจหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ไว้ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัด
การศึกษา
๒. จัดทานโยบายและแผนพัฒ นาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
๓. วิเคราะห์ การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และแจ้งการจัดสรร
งบประมาณ
๔. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้งบประมาณ และผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและแผน
๕. ดาเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖. ปฏิบัติงานเลขานุ การคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (ยกเลิกตามคาสั่งหัวหน้าคณะ
รั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๑๐ / ๒๕๕๙ เรื่ อ ง การขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙)
ดั ง นั้ น เพื่ อ การปฏิ บั ติ ง านนโยบายและแผน ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
จึงจาเป็นต้องมอบหมายภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย มีขั้นตอนกระบวนการ
ปฏิบั ติงานที่ชัดเจน ให้ บ รรลุ วัตถุป ระสงค์ได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ และให้ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรมเกิดความพึงพอใจ และประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ตามกระบวนงาน วัตถุประสงค์
ขอบเขตของงาน คาจากัดความ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน จึงมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
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นางสาวสร้อยวสันต์ ศรีคาแหง ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่อานวยการ
ควบคุม ดูแล กากับ ให้คาปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่
ในกลุ่มนโยบายและแผน ดังนี้ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการ
บริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา จั ด ท านโยบายและแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒ นาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของ
ท้ อ งถิ่ น การวิเคราะห์ จั ด ตั้งงบประมาณ เงิน อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปของสถานศึ ก ษา และแจ้ งการจั ด สรร
งบประมาณการตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้งบประมาณ และผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและแผน และดาเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้บุคลากร
ปฏิบัติงานตามภารกิจ ๕ งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ คือ งานธุรการ งานข้อมูล
สารสนเทศ งานนโยบายและแผน งานวิเคราะห์งบประมาณ งานติดตามประเมินผลและรายงาน และ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางจินตนา องค์ปรีชา ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน ในกรณีผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและ
แผนไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ และมีหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติงานนโยบายและแผน โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมาก ในงานวิชาการ การวิเคราะห์นโยบาย
และการวางแผน ตามมาตรฐานการกาหนดตาแหน่ง ดังนี้
๑ เคราะห์นโยบายและพัฒนานโยบายทางการศึกษา
๒ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒ นาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
๓ ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔ จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๕ จัดทาแผนปฏิบัติการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๖ การขับเคลื่อนนโยบายและแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการติดตามผล
๗ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านนโยบายและแผนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๘ การจัดแผนและยุทธศาสตร์จังหวัด
๙ ให้คาแนะนา ปรึกษา และช่วยปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล และรายงานการใช้
งบประมาณ และผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน
๑๐ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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นางช่อเพชร สุนทรวิภาต ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานวิเคราะห์งบประมาณ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชานาญสูงในงานวิชาการ การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ตามมาตรฐาน
การกาหนดตาแหน่ง ดังนี้
๑. วิเคราะห์การจัดตั้งจัดสรรงบประมาณ
๒. จัดตั้ง เสนอขอ และจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์
๓. จัดตั้ง เสนอขอ และจัดสรรงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๔. ขอสนับสนุนงบประมาณชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)
๕. จัดทา เสนอขอ และจัดสรรงบประมาณค่าควบคุมงานและตรวจการจ้าง
๖. จัดทา เสนอขอ และจัดสรรงบประมาณ งบดาเนินงาน ค่าวัสดุการศึกษา
๗. การจัดทาแผนการใช้จ่ายและงานบริหารงบประมาณ
๘. จัดทารายงานผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
๙. จัดทา และเสนอของบประมาณโรงเรียนที่ประสบภัยพิบัติ
๑๐.จัดทา เสนอขอ และจัดสรรงบประมาณ (งบแปรญัตติ)
๑๑. จัดตั้งจัดสรรงบประมาณโครงการโรงเรียนดีประจาตาบล
๑๒. จัดทา เสนอขอ และจัดสรรงบประมาณค่าติดตั้ง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า–ประปา
๑๓. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ สพป.สพ.๑ และสถานศึกษา
๑๔. งานบริหารงบประมาณ(การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ)
๑๕. รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้ สพฐ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๖. การจัดสรรงบประมาณเพิ่มประสิทธิผลตามกลยุทธ์ของ สพฐ.
๑๗. การจัดสรรงบประมาณบริหารและพัฒนาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางสาวชนิดา แสวงคา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชานาญสูงในงานวิชาการ การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ตามมาตรฐาน
การกาหนดตาแหน่ง ดังนี้
๑. ศึกษา วิเคราะห์ การติดตามประเมินผลและรายงานด้านนโยบายการจัดการศึกษา
๒. การจัดทาแผนกากับติดตามตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
๓. การติดตามประเมินผลการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
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๔. การรายงานแผนและผลการดาเนินงานตามที่ สพฐ.กาหนด
- การรายงานการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจาปี
ปีละ ๒ ครั้ง (ของ สตผ.)
๕. การรายงานการจัดการศึกษาประจาปี ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯ
๖. การรายงานข้อมูล และแก้ไขข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Me
๖.๑ ข้อมูลพื้นฐานของสานักงาน
๖.๒ ข้อมูลบุคลากรในสานักงาน
๖.๓ คณะเครือข่าย E-Me
๖.๔ ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด
๖.๕ ข้อมูลอื่นที่ระบบกาหนด
๗. การติดตาม/ตรวจสอบการรายงานข้อมูลของสถานศึกษาในระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-MES
เกี่ยวกับการรายงานตามนโยบายของรัฐบาล/กระทรวง/สพฐ.
๘. การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
๘.๑ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
๘.๒ ผู้ตรวจราชการประจาเขตตรวจราชการที่ ๖
๘.๓ ผู้ตรวจราชการอื่น ๆ เช่น ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ
๙. พัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางสาวอธิษฐ์ณัฐ ศรีโปดก ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้ความรู้ ความสามารถทาง
วิชาการในการทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ตามมาตรฐานการ
กาหนดตาแหน่ง ดังนี้
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา
๒. ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนโยบายและแผน
๓. จัดทาและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของ สพป.สพ.๑ และวางแผนการจัดเก็บข้อมูล
๔. จัดทาข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC)
๕. จัดทาข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management
Information System : EMIS)
๕.๑ ข้อมูลครู บุคลากรของสถานศึกษา
๕.๒ ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA)
๕.๓ ข้อมูลครุภัณฑ์สถานศึกษา (M-OBEC)
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๕.๔ ข้อมูลด้านเทคโนโลยี(ข้อมูลคอมพิวเตอร์และข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต)
๖. จัดทาข้อมูลระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)
๗. จัดทาข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
๘. จัดทาข้อมูลระบบฐานข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด (MOI)
๙. จัดทาข้อมูลทั่วไปและข้อมูลหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๐. พัฒนาจัดทาคลังข้อมูลและการบริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูล
๑๑. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางยุวกาญจน์ ศรีวิฑูรย์ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานวิเคราะห์งบประมาณ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชานาญสูงในงานวิชาการ การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ตามมาตรฐาน
การกาหนดตาแหน่ง ดังนี้
๑. วิเคราะห์การจัดตั้งจัดสรรงบประมาณ
๒. จัดตั้งงบประมาณรายการค่าเช่าบ้าน
๓. จัดตั้งงบประมาณกรณีข้าราชการและลูกจ้างประจาเงินเดือนเต็มขั้น
๔. จัดตั้งงบประมาณค่าตอบแทนพนักงานราชการ
๕. การดาเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖. การการจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุน
๖.๑ เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนฯ
๖.๒ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดโดยครอบครัว
๗. การจัดทาและพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลด้านงบประมาณทุกรายการ
๘. การจัดสรรงบประมาณประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๙. การจัดสรรงบประมาณ
๙.๑ ค่าตอบแทนครูขาดแคลนขั้นวิกฤต
๙.๒ อัตราจ้างนักการภารโรง
๙.๓ อัตราจ้างครูรายเดือน ตามโครงการยกระดับคุณภาพฯ
๙.๔ พนักงานพิมพ์ดีด, เจ้าหน้าที่เวรยาม, พนักงานขับรถ และพนักงานทาความสะอาด
๙.๕ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
๙.๖ ครูธุรการโครงการคืนครูให้นักเรียน
๑๐. รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ งบบุคลากร
๑๑. การดาเนินการรายการครูสอนภาษาต่างประเทศ
๑๒. จัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สพป.และสถานศึกษา
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๑๓. จัดทา และจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภค
๑๔. จัดสรรงบประมาณค่าวิทยากรสอนวิชาชีพท้องถิ่น
๑๕. ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรด้านการศึกษาจากหน่วยงานอื่น
๑๖. ช่วยปฏิบัติงานการจัดทาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ( DATA MANAGEMENT CENTER :
DMC)
๑๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางวาสิฎฐี ดวงจินดา ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติงานนโยบายและแผน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชานาญสูงในงานวิชาการ การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ตามมาตรฐาน
การกาหนดตาแหน่ง ดังนี้
๑. วิเคราะห์นโยบายและพัฒนานโยบายทางการศึกษา
๒. ดาเนินการ รวบรวม ติดตาม วิเคราะห์การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
๓. การจัดตั้ง ยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. การดาเนินการและบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
๕. การติดตามผลการดาเนินงานตามนโนบายและกิจกรรมสาคัญของโรงเรียนขนาดเล็กที่
ได้รับงบประมาณจาก สพฐ.
๖. การจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสุพรรณบุรี(GPP)
๗. การจัดทาแผนจัดชั้นเรียน
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางสาวณฐิฐา บุญญสิทธิ์ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติงาน งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และ
งานธุรการ ดังนี้
๒. งานธุรการกลุ่มจัดทาลงทะเบียน รับ-ส่ง เอกสารต่าง ๆ ในระบบ ICT และอื่น ๆ
๓. ประสานงานและให้บริการกับกลุ่มอื่นในสานักงาน และกลุ่มงานในกลุ่มนโยบายและแผน
หน่วยงาน และสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มงาน
๔. การจัดประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
๕. การจัดการความรู้ (KM) ภายในกลุ่มนโยบายและแผน
๖. การดาเนินการควบคุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
๗. การไปราชการ
๑) จัดทาสมุดบันทึกขออนุญาตไปราชการของ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ที่กากับ ดูแล กลุ่ม ผู้อานวยการกลุ่ม และ บุคลากรในกลุ่ม
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๒) ทุกเย็นส่งสมุดบันทึกขออนุญาตไปราชการ ให้กลุ่มอานวยการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ลง
เวลา ตรวจสอบการไปราชการ เพื่อจะได้ลงสมุดลงเวลา ได้ถูกต้อง
๗. การลาทุกประเภท
๑) จัดทาแบบฟอร์มแบบใบลา
๒) ตรวจสอบรายละเอียดแบบใบลาให้เรียบร้อย กรอกข้อมูลสถิติการลา
ในปีงบประมาณ ในแบบใบลา พร้อมลงลายชื่อผู้ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย
๓) บันทึกขออนุญาตลาของรองผู้อานวยการ ผู้อานวยการกลุ่ม บุคลากรในกลุ่ม
ในระบบ i-office ให้ผู้มีอานาจอนุญาตลงนามอนุญาต
๔) จัดทาสมุดขออนุญาตลาของกลุ่ม พร้อมบันทึกการลาของทุกคนที่ขออนุญาตลา
ให้ผู้มีอานาจอนุญาตลงนามอนุญาตอีกครั้งหนึ่ง ทุกเย็นส่งให้กลุ่มอานวยการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงเวลา
ตรวจสอบการลา เพื่อจะได้ลงสมุดลงเวลา ได้ถูกต้อง
๕) จัดทารายละเอียดการลา เพื่อสรุปการลาทุกประเภท ของ รองผู้อานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่ม บุคลากรในกลุ่ม
๖) สรุปวันลาครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลัง และสรุปการลาทั้งปีงบประมาณ
ของ รองผู้อานวยการ ผู้อานวยการกลุ่ม บุคลากรในกลุ่ม ส่งให้กลุ่มบริหารงานบุคคล (โดยสรุปวันลา
ครึ่งปีแรก และครึ่งปีหลัง ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป และสรุปวันลาทุกสิ้นปีตามปีปฏิทิน
๒๕๕๘ เป็นต้นไป)
๗) จัดทาสรุปวันลาของรองผู้อานวยการ บุคลากรในกลุ่ม กรณี ย้าย หรือไปช่วย
ราชการสังกัดอื่น
๘) จัดเก็บข้อมูลการลาหลังสิ้นปีงบประมาณ เพื่อสะดวกในการสืบค้น
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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